
Stockholmspolisens Skytteförening har, på uppdrag av Svenska

Pistolskytteförbundet, glädjen att inbjuda er till:

SVENSKA MÄSTERSKAPEN I SPRINGSKYTTE 2015.

Tävlingsdag: Lördagen den 29 augusti med första start kl 12.00.

Plats: Grimsta skjutbana, Stockholm (Pos N59°21.065’ E017°51.700’)

Anmälan: Skriftlig anmälan med namn, födelsetid, klass, förening samt uppgift om

ev. lag- och stafettdeltagande ska vara oss tillhanda på

Lennart.Rehnstrom@gmail.com senast den 3 augusti 2015.

Startavgift: Individuellt 150 kr/start, lag 150 kr/lag och stafett 150 kr/lag.

Avgifterna inbetalas till Stockholmspolisens Skytteförenings

pg 19 14 14-2 i samband med anmälan. Märk inbetalningen SM

Springskytte 2015. Ange också för vem som betalningen avser.

Individuellt: Löpning 6 km med 6 skjutstationer mot fallmål, typ Kurvinen. 5 patroner

per station, totalt 30 patroner. 1 min tillägg per bom.

Skjutavstånd: 17,5 m. 3 skjutningar stående med stödhand och 3

skjutningar stående utan stödhand. From D/H 65 får stödhand användas

vid alla stationerna.

Lagtävling: Mellan föreningarnas föranmälda tremannalag oavsett ålder och klass,

med undantag för D/H 65 som är tvåmannalag.

Stafetttävling: Löpning 1 km per sträcka. Banan löps i en slinga på 500 m med skjutning

efter första och andra varvet. 5 patroner per skjuttillfälle, totalt 10

patroner per deltagare. Skjutavstånd är 17,5 m. Stående med stödhand

tillåten. För varje bom, efter att alla ordinarie 5 patronerna avfyrats, löps en

straffrunda för varje ej träffat mål. Straffrundan är ca 50 m. Löparen

svarar själv för att rätt antal straffrundor löps. För få löpta rundor

innebär tidstillägg på 2 min per missad runda.



Klassindelning Individuellt:

Hjun -20 år Djun -20 år

H 21 21-34 år D 21 21-34 år

H 35 35-49 år D 35 35-49 år

H 50 50-59 år D 50 50-59 år

H 60 60-64 år D 60 60-64 år

H 65 65-69 år D 65 65-69 år

H 70 70- år D 70 70- år

Stafett:

Djun – 2 delt, D 21 – 2 delt och D 50 – 2 delt

Hjun – 2 delt, H21 – 3 delt och H 50 – 2 delt

Vapen Endast vapen i kal. 22 med blykula får användas. Vapnet skall vara

proppat och bäras i någon form av hölster.

Vapenkontroll Skall vara godkänd och utförd i god tid före start.

Tävlingsjury Anslås på tävlingsdagen.

Priser: Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken samt hederspriser till

bästa fjärdedelen.

Servering i Grimstastugan

Övrigt; Omklädning i Grimstastugan och bad i Mälaren (ca 500m).

Logi: exempelvis på Ängby Camping, Hässelby slotts vandrarhem.

Upplysningar: Tävlingsledare Lennart Rehnström 0707678456 eller bitr tävlingsledare Sune

Söderström, mobil 0708694631, Lennart.Rehnstrom@gmail.com eller sunekrutgubbe@gmail.com

Stockholmspolisens Skf hälsar alla varmt välkomna!

Besök även vår hemsida på www.spolskytte.se.

Här kommer resultatlistan läggas upp.


